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м. Заставна 

 

Про розгляд та затвердження тарифу  

на теплову енергію ПП «НадПред Теплосервіс» 

 

Розглянувши клопотання приватного підприємства «НадПред 

Теплосервіс», вх. №487-ю від 26.10.2018 року про встановлення тарифу на 

теплову енергію та поданий проект розрахунку тарифу, керуючись пунктом «а» 

статті 28, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 13, 20 Закону України «Про теплопостачання», відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги» із змінами, виконавчим комітетом міської ради встановлено наступне: 

Поданий проект розрахунку тарифу на теплопостачання на опалювальний 

сезон 2018-2019 року не відповідає вимогам Постанови КМУ № 869 від 

01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

житлово-комунальні послуги», зокрема: 

Пунктом 13 передбачено, що річні плани ліцензованої діяльності з 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії складаються у 

розрізі територіальних громад, у межах яких ліцензіат провадить (має намір 

провадити) відповідний вид ліцензованої діяльності, на підставі фактичних за 

останні п'ять років та прогнозованих обсягів виробництва і споживання 

теплової енергії з урахуванням укладених із споживачами договорів та інших 

техніко-економічних факторів, однак у поданих розрахунках  дані про фактичні 

витрати відсутні. 

Пункт 102 цієї ж постанови вимагає, що при встановленні одноставкових 

тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води 

підприємство подає уповноваженим органам заяву і розрахунки тарифів на 

планований період за встановленими такими органами формами з відповідними 

розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що 

використовувалися під час проведення таких розрахунків, проте у поданому 

проекті на встановлення тарифу відсутні підтверджуючі документи на обсяги 

використаної електроенергії (договір з електропостачальним підприємством 



рахунки на оплату, банківські доручення тощо), аналогічно з підтверджуючими 

документами на обсяги поставок газу за минулі роки та поставки твердого 

палива (палет), тобто відсутні договори на поставку, товарно-транспортні 

накладні, акти на списання палива.  

Відсутній наказ про встановлення питомих норм на використання палива 

для виробництва теплової енергії, які мали б погоджуватися з відповідним 

органом місцевого самоврядування.  

Пунктом 2 на сторінці 81 поданих документів передбачено використання  

електронасоса потужністю 75кВт протягом 30  діб, який фактично 

використовується тільки при ремонтних та профілактичних роботах, що є 

необґрунтованими, оскільки котельня працює сезонно і профілактичні роботи 

проводяться у міжсезонний період. Тим більше, що через відсутність даних, 

зазначених у пункті 2.2, немає можливості визначити фактичні витрати по 

цьому показнику. Відсутні технічні паспорти на електрообладнання, за якими 

можна було б визначити обґрунтованість поданих витрат на електроенергію. 

Необґрунтованими є витрати умовного палива на 1 Гкал (с. 32), оскільки 

у діючих тарифах фактичні витрати за поданими даними складали 161,7 кг, а у 

планових – 266,46 кг. Підтвердити чи спростувати такі дані неможливо через 

відсутність технічних характеристик обладнання та розрахунків про питому 

вагу витрат палива. Питомі норми витрат палива повинні бути розраховані 

відповідно до Методики та погоджені з органами місцевого самоврядування.  

Розрахунки питомих витрат енергоресурсів не відповідають вимогам 

Наказу Держкомітету України з енергозбереження від 22.10.2002 року № 122 

«Про затвердження основних положень з нормування питомих витрат паливно-

енергетичних ресурсів у суспільному виробництві» та інших нормативних актів 

у цій галузі.  

Штатний розпис підприємства не відповідає типовим нормам чисельності 

працюючих на підприємствах комунальної енергетики (0207004), тому є 

необхідність привести його у відповідність до цих норм з наданням відповідних 

розрахунків. 

На с. 7 неправильно розраховані міжрозрядні тарифні коефіцієнти для 

начальника, головного інженера, головного бухгалтера та економіста. Так, 

Галузевою угодою на 2017-2018 роки передбачено тарифний коефіцієнт від 2,8 

до 4. У поданих розрахунках застосовано максимальний коефіцієнт (4), який 

застосовується на підприємствах з чисельністю 500 працюючих. 

У зв’язку з цим, на с. 6 передбачено зростання заробітної плати для 

керівника підприємства більше як у 3 рази. При фактичних витратах за 

минулий сезон 46, 68 тис. грн., на майбутній сезон передбачено 156,12 тис. грн.  

Загалом дані про посади адмінперсоналу є незрозумілими, так як на сторінках 

6,7,8,9 посади різняться. 

Виходячи з викладеного вище, у зв’язку із неможливістю на основі 

поданих даних встановити економічну обґрунтованість, запропонованих 



тарифів на теплопостачання приватним підприємством «НадПред Теплосервіс»,  

виконавчий комітет міської ради  

В И Р І Ш И В: 

 

1. Запропонувати дирекції ПП «НадПред Теплосервіс» привести у 

відповідність до визначених законодавством вимог щодо надання розрахунків 

та підтверджуючих до них документів.  

2. Довести до відома керівництва ПП «НадПред Теплосервіс», що у разі 

ігнорування даних пропозицій виконком міської ради буде змушений 

встановити  тарифи на теплопостачання на базі середньозваженого тарифу по 

Чернівецькій області, затверджених головою Держенергоефективності 

25.09.2018 року. 

 

 

 


